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Csorvás Város Polgármesterétől
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

ELŐTERJESZTÉS

Csorvás Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez

a lakhatási települési támogatásban részesülők részére egyszeri természetbeni
ellátásként megállapítható tűzifa támogatásról

A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13/B §-a alapján lehetőség van

arra, hogy azoknak, akik 2016. október 1. napján települési lakhatási támogatásban

részesülnek, a polgármester egyszeri természetbeni ellátásként tűzifa támogatást állapítson

meg. A támogatásról szóló határozathozatal során a polgármester méltányossági jogkörben jár

el, és a költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembevételével dönt arról, hogy a

szociális nyilvántartó rendszerben szereplő rászoruló személyek közül milyen körben (jó

esetben teljes körűen) van lehetőség az egyszeri tüzifa támogatás nyújtására.

A Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei (szociális és pénzügyi szakértők) döntés-

előkészítő munkája eredményének ismeretében javasolom, hogy a múlt évhez hasonlóan,

személyenként 6 mázsa tüzifát kaphassanak a méltányossági ellátásra jogosultak. Ezt a

mennyiséget 2016. november elejétől kezdenénk kiszállítani a jogosult lakóhelyére két

részletben, azaz alkalmanként 3-3 mázsát.

Tájékoztatásul ismertetem a Tisztelt Képviselő-testülettel, hogy az önkormányzati

költségvetést hogyan érintheti a tüzifa támogatás nyújtása.

A 2016. évi önkormányzati költségvetés szociális keretösszege: 41.681.497,- Ft.

Ebből felhasználásra került: 11.974.332,- Ft.

Rendelkezésre áll jelenleg: 29.887.165,- Ft.

A tűzifa támogatás várható költsége kb. 1.000.000,- Ft.
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Mindezekre figyelemmel, javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a települési

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13/B §-a alapján a polgármester által

méltányossági jogkörben hozott döntés szerint 2016. évben 6 mázsa egyszeri tüzifa

támogatást kapjanak a 2016. október 1. napján lakásfenntartási támogatásban és települési

lakhatási támogatásban részesülő rászorultak.

A képviselő-testületi határozat szövegére a következők szerint teszek javaslatot:

Csorvás Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

………./2016.(……..)

határozata

Tervezet

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetése „Szociális

ellátás” előirányzata terhére a 2016. október 1. napján

lakásfenntartási támogatásban és települési lakhatási

támogatásban részesülő rászorult személyek részére

természetbeni ellátásként személyenként 6 mázsa

egyszeri tűzifa támogatás nyújtására biztosít anyagi

fedezetet.

Felelős: Baráth Lajos polgármester

Határidő: 2016. november 30.

Csorvás, 2016. október 20.

Baráth Lajos

polgármester




